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 900الشريط: 

  -:1حمتويات الشريط
. باين وطلبه منه وصية لعموم األمةكلمة الشيخ إبراهيم شقرة بني يدي الشيخ األل  - 1

)00:00:55(.  
. تزادة من العلم والعمل مبا علمواوصية الشيخ األلباين طلبة العلم باالس - 2

)00:05:50(.  
  .)00:07:25(ن كل ماله عالقة باخلروج؟ الشيخ األلباين املسلمني ع ي - 3
مطالبة الشيخ األلباين الشباب السلفي باللني يف الدعوة وترك الشدة وخاصًة مع  - 4

  .)00:08:12(املخالفني. 
  .)00:09:55(تعليق إبراهيم شقرة على كلمة الشيخ األلباين.  - 5
ا وقع فيها من يرى بعض الناس أن هناك شيء يف السنة ينبغي أن يصحح وتقومي م - 6

اخلطأ حبجة أن السنة تعرضت لكثري من اإلنتقاص ملا مرت عليه األمة فنرجوا منكم توضيح هذا 
  .)00:16:00(األمر . 
  .)00:20:32(الشيعة ليس هلم أصل وال عندهم مصادر.  - 7
قراءة الشيخ األلباين (سورة الفاحتة،  آيات من آل عمران،  سورة القلم، آيات من  - 8
االنشراح، آيات من سورة  فر،  سورة الطارق،  سورة الشمس،  سورة الضحى،  سورةسورة غا
  .)00:24:55() الفرقان

    
  
  
  
  

  
  

                                 
 .- جزاه هللا خريًا-د مراد الطنطاوي : أبو سعبتفريغهقام  1
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 900الشريط: 

 بسم هللا الرَّمحن الرَّحيم. احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على رسول هللا. أمَّا بعد: 

تاوى الشرعيِّة؛ لشيخنا فهذا أحد أشرطة سلسلة اهلدى والنُّور؛ ِمن الدروس العلميِّة والف
 .-ونفع به اجلميع - حفظه هللا-  احملدِّث العالَّمة: حممد ناصر الدِّين األلباىنّ 

  قام بتسجيلها والتَّأليف بينها: حممد بن أمحد أبو ليلى األثرّي.
وصيُِّة حتت عنوان: ". تمِّم للمائة التاسعة على واحداملأخوة اإلميان! واآلن مع الشريط: 

هجري،  1419مجادي اآلخرة  13". مت تسجيل هذا اجمللس يف عموم األُمَّةنَِّة إىل إمام السُّ 
  ميالدي. 3/10/1998املوافق 

    
   :شقرة إبراهيم

ِإنَّ احلَْْمَد هللَِّ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستـَْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاهللَِّ ِمْن ُشُروِر 
اِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّئَ 

َفَال َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإالَّ اهللَُّ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ    :دُ عْ ا بَـ مَّ ، أَ ُحمَمَّ

وليس يف وسع اإلنسان أن  ،االزمان يسابق بعضه بعضً  إنَّ  -!محنيا أبا عبد الر -  !فيا شيخنا
 ،ألن الزمان طويل طويل طويل، والناس والكون كله شيء جيري يف سلف الزمان ؛يستبق الزمان

فإن الفراق  ؛يف حلظة من حلظات الزمانوإذا كان اللقاء يقع  ،وكما يكون اللقاء يكون الفراق
 ،ال ندري مىت يكون الفراق كما علمنا مىت كان اللقاءو  ،ظاتهكذلك يقع يف حلظة من حل  ،مثله

رها تكفتنا يف فنحن اآلن فيها على ظه ؛اوأمواتً  وإذا كانت األرض تكون كفاة للناس أحياءً 
   .وال ندري مىت يكون ذلك اليوم ،ايومً  - أو سوف تكفتنا-  جوفها

وستظلون كذلك  ،خبلتم ا وماال تبخلون يومً  - حفظكم هللا-  !يا شيخنا- ولقد عهدناكم 
ا من العلم الذي عرفته القرون ا وافرً تقدمون هلا حظًّ  -ولألمة اإلسالمية خباصة-تقدمون للناس 

   .واليت ستعرفها القرون اللواحق ،الغوابر
ولكن إذ الناس كلهم  ؛اوذلك ال نقوله لكم جماملة وال دهانً  - ويشهد هللا-ويذكرنا علمكم 
   .لها يعرفون هذا الذي نقولهاءها كفوق األرض ويف أرج

فكان منكم  ؛ويف قليل منها ،نيا إال يف القرون اليت خلتالدُّ  هُ فتْ ا ما عرِ قدمتم للناس علمً 

كلمة الشيخ إبراهيم شقرة   -1
وطلبه  ،بني يدي الشيخ األلباين

منه وصية لعموم األمة. 
)00:00:55.( 
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 900الشريط: 

سمع من كالمكم تاملاضي تستنهض نفسها بنفسها مما التجديد والعودة باألمة إىل أسناف 
ع من أقدار الضعفاء يف يرفو  ،ويرد الضالل إىل السواء ،الذي يهدي الناس احليارى ،العظيم
لذلك فإن ما يف هذا اجمللس الذي يضم هؤالء  ؛جعل منهم دعاة بناة أقوياء أشداءلي ؛العلم
ي من قوِّ وأن يُ  ،وما جئنا إال لنعودكم يف مرضكم داعني لكم أن يطيل هللا يف عمركم ،اإلخوة
   .لتظلوا كما أنتم ؛ويشد من عضدكم ،معزمك

ا بعد اليت نرجو هللا أن تزداد يومً  ،ا يف شيء من العافيةجالسً  - واحلمد هلل-وها حنن نراك 
   .ودقيقة بعد دقيقة ،وساعة بعد ساعة ،يوم

مبوعظة تفيد منها األمة كلها ومن كان على منهج  - حفظك هللا-  !يا شيخنا- فهال أحتفتنا 
وبة لتبقى مسطورة يف سجل الزمن كلمات مسموعة وحروف مكت ؛الكتاب والسنة خباصة منها

وقع على قلوب الناس وجزاك هللا  - إن كان هناك مثلها- ال يكون إال ملثلها  ،ومعاين متالحقة
  ا.خريً 

   األلباين:الشيخ 
ِإنَّ احلَْْمَد هلِلَِّ َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاهللَِّ ِمْن ُشُروِر 

ا، َمْن يـَْهِدِه اهللَُّ َفَال ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَال أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالِنَ 
َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللَُّ َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمًَّدا 

  : دُ عْ ا بَـ مَّ أَ  ،َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 
إخواننا الذين يشاركوننا يف اإلنتماء إىل  وخباصة ،مسلم على وجه األرض فوصييت لكلِّ 

   :وعلى منهج السلف الصاحل ،دعوة الكتاب والسنة :الدعوة املباركة
   .أوالً  - تبارك وتعاىل-بتقوى هللا  - ونفسي-أوصيهم 

   .2﴾َواتـَُّقوا اهللََّ َويـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ ﴿قال تعاىل: كما   ؛افعباإلستزادة من العلم النَّ  مثَّ 
وسنة وعلى  اال خيرج عن كونه كتابً  - امجيعً - الذي هو عندنا  احللمهم الصَّ وا عرنُ وأن يق

 :ستزادة منه ما استطاعوا إىل ذلك سبيالً واإل ،حل،  أن يقرنوا مع علمهم هذامنهج السلف الصا
ذا العلم َفُع َماٌل َوَال ﴿ وإمنا يكون حجة هلم ؛حىت ال يكون حجة عليهم ؛العمل   يـَْوَم َال يـَنـْ

                                 
 ].282[البقرة:  2

وصية الشيخ األلباين  -2
طلبة العلم باالستزادة من 
العلم والعمل مبا علموا. 

)00:05:50.( 
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  .3﴾ِإالَّ َمْن َأَتى اهللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  *بـَُنوَن 
لف بأمور  رهم من مشاركة كثريين ممن خرجوا عن خط السَّ أحذِّ  مثَّ 
جيمعها كلمة اخلروج على املسلمني وعلى  ،اوكثرية جدًّ  ،كثرية

الم يف السَّ كما قال عليه الصالة و  وإمنا نأمرهم بأن يكونوا ؛مجاعتهم
   .-تبارك وتعاىل- كما أمركم هللا   ))اانً وَ خْ إِ  هللاِ  ادَ بَ وا عِ ونُ كُ وَ (( :احلديث الصحيح

ويف  ،وأعيد ذلك مرة أخرى ،كما قلت يف جلسة سابقة-وعلينا 
وأن نكون  ،يف دعوتنا املخالفني إليها قَ وعلينا أن نرتفَّ  ،- اإلعادة إفادة

ِل رَبَِّك بِاحلِْْكَمِة ادُْع ِإَىل َسِبي﴿ :-اا وأبدً دائمً -مع قوله تبارك وتعاىل 
   .4﴾َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسنُ 

من يكون باستعمالنا له أو معه هذه احلكمة هو من كان أشد خصومة لنا يف مبدأنا  وأحقُّ 
 لِ قَ وبني ثِ  ،ا علينا - وجلَّ  عزَّ - هللا  اليت امنتَّ  دعوة احلقِّ  لِ قَ حىت ال جنمع بني ثِ  ؛ويف عقيدتنا

   .-وجلَّ  عزَّ - سوء أسلوب الدعوة إىل هللا 
ذه اآلا يف كل بالد اإلسالم أن يتأدَّ فأرجو من إخواننا مجيعً  أن يبتغوا  مثَّ  ؛داب اإلسالميةبوا 

   .اوال شكورً  ال يريدون جزاءً  ،- وجلَّ  عزَّ - من وراء ذلك وجه هللا 
  رب العاملني.واحلمد هلل  ،ولعل يف هذا القدر كفاية

   :إبراهيم
هللا وعلى آله وصحابته ومن والصالة والسالم على رسول  ،احلمد هلل

   .وااله
حفة الكرمية اليت أحتفت على هذه التُّ  -!يا شيخنا- ا جزاك هللا خريً 
ا    .ا املسلمني يف مشارق األرض ومغار

 - تبارك وتعاىل-نسأل هللا  .ذي نراكم فيه وهو جملس العافية والشفاءوأنتم يف هذا اجمللس ال
   .ا كما كنت وستظل كذلكوأن جيعلك إمامً  ،وأن ميد لنا يف أجلك ،أن يبارك لنا يف عمرك

                                 
 ].89- 88[الشعراء:  3
 ].125[النحل:  4

ي الشيخ األلباين  -3
املسلمني عن كل ماله عالقة 

 ).00:07:25(باخلروج؟ 

مطالبة الشيخ األلباين  -4
الشباب السلفي باللني يف 
الدعوة وترك الشدة وخاصًة مع 

.)00:08:12(املخالفني. 

تعليق إبراهيم شقرة  -5
على كلمة الشيخ األلباين. 

)00:09:55.( 
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وأنت على مثل ما أنت  ،وأنا حقيقة وأنا أمسع هذه الكلمات يف هذا اجمللس الذي نراك فيه
كأين أراك وقد عرفتك عليه من اجلهد واملشقة يف إخراج الكلمات وتنظيمها وتنسيقها، وهللا ول

 ؛والعزمية هي العزمية ،واأللفاظ هي األلفاظ ،الكلمات هي الكلمات !امنذ أكثر من ثالثني عامً 
ا    .ال زالت منطلقة وستظل - واحلمد هلل-لكن عافية القلب  ؛لكنها وإن وهن اجلسم 

  ...  (بكاء الشيخ إبراهيم) ...
حبيث ال خيرج عن  ؛ا منهامسعت ذلك أو قريبً وقد  ،أمسعها منكم ألول مرة - !وهللا- لكأين 

ا كلمات تتقاطر عذوبة من وحي السماء ،اا وتكرارً معناها العام مرارً   ،تلتقى على لسانك ،ولكأ
ا شفتاك الشيخ حممد ناصر  :ابة عرفناها من إمام السنة يف هذا الزمانلكنها عزمية وثَّ  ؛وتتحرك 

   .هشيخنا أحسن هللا إلي الدين األلباينّ 
من وراءه  - إن شاء هللا- كأمنا نسمعها وحنس بربكتها وهي خترج من بني شفتيه وستظل 

وأن يقدم لألمة من جهده  ،اا مديدً عد عمره، وبعد أن يبقى فينا عمرً ومن أمامه يف حياته وب
   .الذي سيظل موصوالً 

ا العمود الذي ا وأبدً وأن يعافيك وأن جيعلك دائمً  ،يف أجلك أن ميدَّ  - وجلَّ  عزَّ - ونرجو هللا 
   .واألسطوانة القوية اليت نلتف من حوهلا ،نلتقي عنده

بأن هذا الرجل الذي أتاك ليزورك من ليبيا هو وإخوان له هم  - !يا شيخنا-ولسوف تعلم 
أولئك الذين سيظلون الرفدة الباقية لكم بدعائهم وإخالصهم وحبهم والتفافهم من حولك 

 ،ويف بالدهم ويف غربتهم ،ويف شهودهم ويف غيبتهم ،حلهم وترحاهلم ا يفا وأبدً وذكرهم لك دائمً 
وقرؤوا علمك يف  ،ومسعوا حديثك على األشرطة ،هم هم أحبابك الذين عرفوك قبل أن يروك

م رؤياك  ؛بطون الكتب ما فتئوا وسيظلون   ،ا لكا وإخالصً وإال حبًّ  ،إال بصرية - !وهللا- فما زاد
خلصني الذين ميشون من وراءك على منهج كتاب هللا وسنة رسول أبناءك وأحبائك وامل ،كذلك

م ويف تربيتهم على أحكام  ،هللا صلى هللا عليه وسلم وعلى فهم السلف الصاحل يف تصفية لعقيد
   .وهي مقتضى العقيدة الصحيحة اليت نقرأها آيات مسطرة وأحاديث بينة ،الكتاب والسنة

تقود من ورائك من  ،اا وأبدً ا دائمً وجعلك إمامً  -!شيخنايا - ا جزاك هللا خريً  :أقول اوأخريً 
يقرأون قول هللا تبارك وتعاىل:  الذين ،وترى فيهم اجلند البصراء العقالء ،حيب احلق واخلري والعدل
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   .﴾ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَىل اهللَِّ َعَلى َبِصريٍَة َأنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِين ﴿
   .وشفاك وعفاك ،وبارك يف عمرك ،ن إليكوأحس ،افجزاك هللا خريً 

  .عليكم ورمحة هللاوالسالم 
  األلباين:الشيخ 

الشيخ حممد شقرة، وبارك يف اجلميع الذين يسمعون موعظة فضيلة  ،اوأنت جزاك هللا خريً 
ا إيَّ والذين ستسم ،اجزاه هللا خريً   ازادً  ،اهم ويستفيدون منهاعو

َفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن يـَوْ ﴿ ؛يكون هلم ذخرية يوم القيامة  *َم َال يـَنـْ
   لكم وشكر هللا 5﴾ِإالَّ َمْن أََتى اهللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ 

تذكرنا بقعدة اآلباء وهي  ،ا(هذه القعدة نادرة جدً 
  واألجداد).
   :إبراهيم

البد وأنكم تعلمون وهي مسألة قدمية جديدة كسائر املسائل اليت  - حفظكم هللا- شيخنا 
وأن  ،ينبغي أن يصحح الناس يرون يف السنة النبوية شيئً ا من اا أو بعضً أن كثريً  ،لعلمتعرض هلا ا

أن ينكروا  ،يلجأ إىل تقومي ما وقع من اخلطأ فيها من طريق يظنه هؤالء أنه طريق ليس بالغريب
إىل كثري من االنتقاص  - يف ظنهم-تعرضت  ألن السنة النبوية ؛على السائرين عليها وذلكم

ا األمةبسبب ال  ،ولذلك هم يصرفون أنظارهم عن جزء كبري من السنة النبوية ؛عوامل اليت مرت 
م يظنون أن هذه هي الطريقة املثلى يف العمل واإللتزام  ؛ويتمسكون بالقليل أو ببعضها أل

  بالسنة. 
لى كما عهدناكم يف إجاباتكم الكثرية ع  ،اا شافيً وبيانه بيانً  ،فنرجو منكم توضيح هذا األمر

  وبارك هللا فيكم. .األسئلة اليت تعرض عليكم
   األلباين:الشيخ 
هلم جهود وأتعاب ال يشاركهم فيها  ،اأو تقريرً  أو عمالً  رواية السنة سواء كانت قوالً (أئمة) 

   .حىت يف املسلمني ؛أمة أخرى أو مجاعة أخرى على وجه األرض قاطبة

                                 
 ].89- 88[الشعراء:  5

يرى بعض الناس أن هناك شيء  -6
يف السنة ينبغي أن يصحح وتقومي ما 

السنة وقع فيها من اخلطأ حبجة أن 
تعرضت لكثري من اإلنتقاص ملا مرت 
عليه األمة فنرجوا منكم توضيح هذا 

 ).00:16:00(األمر . 
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مل خيدم كما خدم احلديث من حيث املذهب  ".علينا أن نتمسك باملذهب" :فإذا قلنا
لكن هذه األقوال مل يعتين  ؛هلم أقوال -ورضي عنهم ،رمحهم هللا-األئمة األربعة  :أعين ؛النقل

م بروايتها كما اعتىن أئمة احلديث برواية السنة بصورة عامة ولذلك الذي يريد أن يدع  ؛أصحا
   .اا وتصديقً ا وزاده هللا إميانً السنة القولية، ودعنا من السنة العملية اليت هو يؤمن 

 ،نقلوها بقواعد وضوابط ،السنة القولية والفعلية والتقريرية هذه حينما نقلها أئمة احلديث
م من أول مبدأ طلبه ،ومعرفة الرواة مث هل هو صدوق أم   م؛للعلم إىل وفا موتراجم حيا

ويف اآلثار اليت  ،كتب الفقها يف  كذوب؟ هل هو حافظ؟ هل هو..؟ ال يوجد شيء من هذا أبدً 
يف  هولذلك فالذي يدع السنة هذه مبعناها العام بشبهة إن ؛تروى من أتباع املذاهب عن أئمتهم

ا ه كمثل من يبين قصرً هو مثل ؛ويظل يتمسك بأقوال الذين رووا أقوال األئمة ،شك يف الرواة
    .اويهدم مصرً 

    :-شيئني على األقلأو من أحد - شيئني هذا احلقيقة يأيت من فولذلك 
وأمثاهلما ممن هم  ،البخاري ومسلم :أي ؛أئمة السنة ؛من اجلهل جبهود األئمة :أحدمها

  .معروفون
ا من أمثال الشيعة والرافضة، أعداء أهل السنة واجلماعة كما أشرت آنفً  ،من أعداء السنة أو

َِ ﴿فهؤالء يصدق على األكثرين منهم قوله تبارك وتعاىل:  َها أَنـُْفُسُهمْ َوَجَحُدوا  َقَنتـْ    .﴾ا َواْستَـيـْ
م  اهم يعرفون يقينً  أن خدمة أهل السنة للسنة ال يدانيها وال يوازيها خدمة الشيعة لكتا

   ."الكايف" :املقدس عندهم الذي امسه
وفيه طامات، مع ذلك ليس له رواة، ليس له  ،هذا الكايف عندهم مبنزلة البخاري فيه ويالت

وهذه حقيقة - وبعضهم من الشيعة أنفسهم  ،ل راوتراجم معروفة لك
   .ب واعرتفوا مبا فيه من إحنرافاتقدموا للكتا -امهمة جدً 

أن عدم اإلعتداد بالسنة بصورة عامة يأيت إما من  :لذلك أنا أقول
  اجلهل جبهود أئمة السنة وخدمتهم. 

فة من تراجم الرجال، اآلن يوجد كتب يف الرتاجم فيها األلوف املؤلفة، عشرات األلوف املؤل
وغريهم  - واركم هناكوهم جب–كاإلباضية   ؛عن املذاهب األخرى ا من الشيعة فضالً اطلب كتابً 

الشيعة ليس هلم  -7
أصل وال عندهم مصادر. 

)00:20:32(. 
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 :ا يف الرتاجم ال جتد عندهم إال عن جزء صغري، بينما عندناطلب كتابا صغريً امن الطوائف، 
مث قلنا  ؛جملدالدمشقي، مخس وثالثون جملد، مخس وثالثون  ّزِيللحافظ امل )ذيب الكمال(

ذيب الكمال هذا، فأهل السنة  مثل ذلك عن الكتب األخرى اليت تعترب أصول يف مثل كتاب 
 ؛ى هم فقراء باملرةبينما اجلماهري األخر  .اه نعم .احلمد هلل أغنياء بالثقافة البصريية العقلية احلقة

  ولذلك األمر هنا كما قيل:
  له وخصوم فالكل أعداءٌ         ..حسدو الفىت إن مل ينالوا سعيه       
  ا إنه لدميما وبغيً حسدً          ..كضرائر احلسناء قلنا لوجهها        

َها أَنـُْفُسُهمْ ﴿لكنهم كما قال تعاىل:  ؛ه احلقيقةهم يعرفون هذ َقَنتـْ َا َواْستَـيـْ وأنا  ﴾َوَجَحُدوا ِ
 عزَّ -أن يبصره هللا  - ةولكل مسلم أصيب بشيء من اإلحنراف عن السنة الصحيح- للوالد  أرجو
  .- تعاىلتبارك و -ا إىل هللا د إليها تائبً وأن يعو  ،ذه السنة - وجلَّ 

   :إبراهيم
   .وال تؤاخذونا على اإلثقال عليكم .وبارك هللا فيكم -شيخنا- ا جزاكم هللا خريً 

وإمنا  ؛اا واحدً هذه الفقرة األخرية اليت مسعناها اآلن لقد مجعت ال أقول كتابً  - وهللا-لكنها 
   .ا سطرت على مد الدهرمجعت كتبً 

ا على هذه اخلالصة اليت هي منهاج عملي حقيقي علمي لعلم السنة فجزاكم هللا خريً 
. فجزاكم هللا )مصطلح احلديث( :علم ؛والعلم الذي اصطلحت عليه األمة من قدمي ،والكتاب

  .على هذه الفقرة العظيمة اخريً 
    

  

قراءة الشيخ األلباين (سورة الفاحتة،  آيات من آل عمران،  سورة القلم،  - 8
الشمس،  سورة الضحى،  سورة آيات من سورة غافر،  سورة الطارق،  سورة 

).00:24:55(االنشراح، آيات من سورة الفرقان) 


